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1.Gün  İSTANBUL - JOHANNESBURG 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde buluşuyoruz. Bilet ve bagaj islemlerinin ardından Türk Havayolları’na ait 

uçak ile Johannesburg’a hareket ediyoruz. Varışın ardından alandan ayrılıyor ve panoramik Johannesburg şehir 

turumuza başlıyoruz. Şehir Merkezi, Houghton-Mandela Evi, Rosebank, Sandton bölgeleri turumuz esnasında 

göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuzun ardından otelimize dönüş ve geceleme Johannesburg’taki otelimizde. 

 

2. Gün  JOHANNESBURG – SUNCITY   

Sabah alınacak kahvaltıdan sonra Sun City’e hareket ediyoruz. Yol üzerinde diley 

en misafirlerimiz için opsiyonel Lesedi Kültür Köyü turu öğle yemekli (95 USD Kişi Başı) yapma imkanı. Lesedi, Güney 

Afrika’da yaşayan siyah kabilelerin yaşam şekillerini, danslarını, gelenek ve göreneklerini yakından görebileceğiniz 

kültürel bir köydür. Turun başlangıcında video prezantasyonu ile siyah kültürlerin tarihi anlatılır daha sonra ufak 

gruplara ayrılarak Zulu-Xhosa-Basotho ve Pedi kabilelerinin ev yaşamlarını sergileyen alanlara girilir. Daha sonra 

kültürel Afrika dansları izlenir. Öğle yemeğimizi, opsiyonel tura dahil olarak Lesedi Kültürel Köyünde geleneksel Afrika 

mutfağı ile alıyoruz. Lesedi Köyü ziyareti sonrası yolumuza devam ediyoruz ve Sun City’e varıyoruz ve panoramik şehir 

turumuzu gerçekleştiriyoruz. Sun City Güney Afrika’nın kuzey batı eyaletinin bozkırlarında, sakin bir gölün kıyısındadır 

ve Pilanesberg’in heybetli dağlarıyla çevrilidir. Sun City, birçok özelliğinin birleşimiyle tatil beldeleri içinde 

benzersizdir. Her sene ihtişamlı sportif ve eğlence faaliyetleriyle donanmış dört ve beş yıldızlı otelleri ve büyülü Lost 

City (Kaybolmuş Şehir) binlerce turisti çeker. Varışa istinaden yaptığımız panoramik şehir turumuzun ardından 

otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  

 

3. Gün  SUNCITY   

Sabah alınacak kahvaltıdan sonra serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz opsiyonel olarak düzenlenecek olan 

Pilanesberg safari (125 USD Kişi Başı) turuna katılabilirler. Pilanesberg National Park’ta safari araçları ile yapılacak 

olan safari gezimizde doğal tabiatın içinde unutulmaz anılarla dolu, eşsiz saatler geçirme fırsatına sahip olacağımız 

Pilansberg National Park’da dağların arasında volkanik oluşumlu doğal bir tabiat ortamında yaşayan çeşitli vahşi 

hayvanların günlük yaşantısına konuk olacağız. Gezimiz süresince Big Five olarak tanımlanan aslan, leopar, fil, buffalo 

ve hippolari ayrıca 350 kuş türü, 65 sürüngen ve yüzlerce değişik hayvan çeşidini görme imkânı yakalayacağız;  

safarinin ardından dinlenmek üzere otelimize transfer olacağız. Geceleme otelimizde  
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4. Gün  SUN CITY –  JOHANNESBURG – CAPE TOWN  

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından Johannesburg – Cape Town uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere 

havalimanına transfer oluyoruz. Dileyen misafirlerimiz yol üzerinde yapılacak olan opsiyonel Aslan Parkı turuna (85 

USD Kişi Başı) katılabilirler. Aslan Parkı turumuzda, nadir bulunan beyaz aslan görme, kendi ortamlarında oyunlarını 

görme,  imkanı bulacağız. Turumuzun havalimanına varış ve Cape Town uçuşu gerçekleşiyor. Cape Town’a varışımızla 

birlikte, bizi bekleyen özel aracımıza binerek panoramik şehir turumuza başlıyoruz. Parlamento Binası, Company 

Gardens, Long Street, Ümit Kalesi, Reibeck Heykeli ve Adderly Caddesi görülecek yerler arasındadır. Şehir turu sonrası 

otele transfer oluyoruz ve odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 

**** CapeTown şehir turu Johannesburg – Cape Town uçuşuna göre ertesi gün yapılabilir.. **** 

 

5. Gün                CAPE TOWN 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tam gün serbest zaman. Alış veriş, dinlenme ve gezme fırsatı. 

Dileyen misafirlerimiz opsiyonel olarak düzenleyeceğimiz Ümit Burnu (Öğle yemekli) (155 USD Kişi Başı) gezimize 

katılabilirler. Bantry Bay, Camps Bay ve Llandudno Bölgelerinden geçip balıkçı kasabası olan Hout Bay’a varılacaktır. 

Tekne ile açılarak  Duiker Adasındaki Cape kürklü foklarını göreceğiz. Daha sonra Chapmans Peak ya da Constantia 

Nek’den geçerek, Simons Town yakınındaki Boulders Beach’te Afrika Penguenlerini görüyoruz. Deniz kenarındaki 

restorantda alınacak öğle yemeğinden sonra Afrika’nın en güneybatı köşesi olan Barthelomios Diaz’ın keşfettiği Ümit 

Burnu ve Cape Point’te feniküler ile dünyanın en yüksek feneri görülecektir. Daha sonra farklı sahil kasabalarından 

geçerek Cape Town’a dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

 

6. Gün                CAPE TOWN   

Kahvaltının ardından serbest zaman. Dileyen yolcularımız ile opsiyonel Masa Dağı & Stellenbosh Çiftliği (Öğle 

yemekli) (145 USD Kişi Başı) gezisi yapılacaktır. Öncelikle Masa dağını ve yörenin ünlü içeceklerini tadacağımız 

turumuza çıkıyoruz. 45 dakikalık yolculuğumuzun ardından geleceğimiz bu çiftlikte; önce mahzenleri geziyor ardından 

tadım yapıyoruz. Daha sonra 1679’ da kurulmuş olan Stellenbosh kasabasına geçiyor ve şarapları, meşe ağaçları ve 

üniversitesi ile ünlü bu kasabada panoramik şehir turu yapıyoruz. Ardından Spier Çiftliğinde; Eagle Encounter’da 

Güney Afrika’nın vahşi kuşlarını görüyoruz. Restoranda alınacak öğle yemeği sonrasında Masa Dağı’nın 1087 m 

yükseklikteki tepesine çıkıp bu doyumsuz manzaranın büyüsüne kendinizi bırakabilirsiniz. Sonrasında otelimize 

dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
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7. Gün  CAPE TOWN - İSTANBUL   

Sabah kahvaltıdan sonra transfer saatine kadar serbest süre. Daha sonra kararlaştırdığımız saatte buluşarak, İstanbul 

uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere havalimanına transfer oluyoruz. Türk Havayollarına ait sefer ile İstanbul’a uçuş. 

Yeni güne uçakta gireceğiz... 

 

8. Gün  İSTANBUL 

İstanbul Havalimanı’na varışımızla birlikte turumuz sona eriyor. Bir sonraki turumuzda görüşmek dileğiyle. 

 

 FİYATLANDIRMA UÇUŞ DETAYLARI 
KALKIŞ TARİHİ 

KİŞİBAŞI 
2  Kişilik 
Odada 

%10 EB 
İNDİRİMLİ  

28 Ocak – 4 Şubat 
2023 1.942 USD 1.747 USD 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 27 Ocak Cuma saat 22:30  
28 Ocak  TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
3 Şubat   TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 04 
Şubat) 

20-27 Nisan 2023 2.107 USD 1.897 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 19 Nisan Çarşamba saat 22:30  
20 Nisan  TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
26 Nisan  TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 27 
Nisan) 

25 Haziran – 2 
Temmuz 2023 2.053 USD 1.847 Usd 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 24 Haziran Cuma saat 22:30  
25 Haziran   TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
1 Temmuz   TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 2 
Temmuz) 

23-30 Temmuz 
2023 2.053 USD 1.847 Usd 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 22 Temmuz Cumartesi saat 22:30  
23 Temmuz   TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
29 Temmuz   TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 30 
Temmuz) 

27 Ağustos – 3 Eylül 
2023 2.053 USD 1.847 Usd 

Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 26 Ağustos Cumartesi saat 22:30  
27 Ağustos   TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
2 Eylül           TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 3 
Eylül) 

15-22 Ekim 2023 2.053 USD 1.847 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 14 Ekim Cumartesi saat 22:30  
15 Ekim   TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
21 Ekim   TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 22 
Ekim) 

12-19 Kasım 2023 2.164 USD 1.947 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 11 Kasım Cumartesi saat 22:30  
12 Kasım    TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
18 Kasım    TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 19 
Kasım) 

10-17 Aralık 2023 2.164 USD 1.947 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 9 Aralık Cumartesi saat 22:30  
10 Aralık    TK 42    İstanbul     01:45  -   Johannesburg        10:20 
16 Aralık    TK 45    CapeTown 17.50 -     İstanbul  05:10 +1 (İstanbul’a varış 17 
Aralık) 
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SINGLE Oda Farkı : 
ÇOCUK İndirimi : 
BEBEK : 

+475 Usd 
  - 50 Usd 
  445 Usd    

 Havalimanı buluşma saati, uçuştan 3 saat önce olup, detaylar tur hareketinden 2 gün öncesinde ayrıca iletilecektir. 
 Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir. 
 *işareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır. 

 
 

 

ÖRNEK (vb.) OTELLER 

JOHANNESBURG SUN CITY CAPE TOWN 

4**** Holiday Inn Rosebank vb. 4**** Kingdom Resort vb. 4**** Park Inn Radisson Foreshore 
hotel vb. 

 

AVANTAJLI ETKİNLİK PAKETİ – X LARGE 605 Usd 565 Usd 

Lesedi Kültür Köyü $ 95,00 + Aslan Parkı Turu $ 85,00 + Pilanesberg Safari turu $ 125,00 + Ümit Burnu Turu Öğle 
yemekli $ 155,00 + Masa Dağı & Stellenbosh Çiftliği gezisi Öğle yemekli $ 145,00  

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 

 Türk  Havayolları tarifeli seferi ile Istanbul -  Johannesburg gidiş ve  Cape Town  – Istanbul  dönüş ekonomi 
sınıfı uçak biletleri ve bu bilete ait vergiler 

 Yerel Havayolları ile Johannesberg - Cape Town  iç hat uçuş biletleri ve bu bilete ait vergiler 

 Johannesburg’da 4* Otelde 1 gece oda + kahvaltı konaklama 

 Sun City’de 4* Otelde 2 gece oda + kahvaltı konaklama 

 Cape Town’da 4* Otelde 3 gece oda + kahvaltı konaklama 

 Johannesburg, Sun City ve Cape Town panoramik şehir turları 

 Sabah Kahvaltıları, 

 Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler, 

 Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri 

 Otel ve turist şehir vergileri 

 TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

 Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır). 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 
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 Yurtdışı çıkış fonu  

 Öğle ve Akşam yemekleri, 

 Opsiyonel  turlar 

 Kişisel harcamalar 

 Covid-19 Sigortası  

 Şoför tipleri 5-10 Euro / kişibaşı (isteğe bağlı) 

  

**** Güney Afrika’ya girişte tüm pasaport tiplerinin en az 6 ay geçerlilik süresi ve 3 adet boş sayfanın 

bulunması gerekmekte ve  bu boş sayfalarda mürekkepten kaynaklı lekelerin olmamasına dikkat edilmelidir. 

  

18 YAŞALTI ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI 

 

1. 18 Yaş altı misafirler için getirilmesi gereken evraklar ve bu konudaki bilgileri aşağıda bulabilirisiniz 

Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor. Eksik evraklarla uçağa binmek mümkün değildir. 

  

İlgili kanunlarda yapılan değişiklik gereği 01 Haziran 2015 tarhinden geçerli olmak üzere, 18 yaş altı tüm 

ziyaretçilerden doğum sertifikası istemektedir. T.C. Vatandaşları için Nüfus Müdürlüklerinden alınan Nüfüs 

Kayıt Örneği, yeminli tercümanda tercüman ettirildikten sonra doğum sertifikası yerine geçecektir 

  

YENİ GÖÇMENLİK DÜZENLEMESİ 

1. Ebeveynleri ile beraber seyahat eden çocuklar 

Gerekenler: 

  

(i) Ebeveynler beraber seyahat ettikleri çocuk/çocukların ebeveynleri olduklarını ispatlayan doğum 

belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler. 

(ii) Evlat edinilmiş çocuklar için ebeveynler evlat edinmiş olduklarını ispatlayan evlat edinme sertifikasını 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

  

Açıklayıcı not: 

Bu uygulama hem Güney Afrika vatandaşlarına hem diğer yabancılara gidişte ve varışta uygulanacaktır. 
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Doğum sertifikası vermeyen ülkelerden giriş/çıkış yapan yolcular için yetkili bir makamdan alınacak doğum 

sertifikası yerine geçecek bir belge ibraz edilmelidir. İbraz edilen bütün dokümanlar orijinal veya noter veya 

dengi bir makamdan onaylı kopyası olmalıdır.  

2. Ebeveynlerinden yalnızca biri ile beraber seyahat eden çocuklar 

Gerekenler: 

  

(i) Ebeveynler beraber seyahat ettikleri çocuk/çocukların ebeveynleri olduklarını ispatlayan doğum 

belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler. 

(ii) Doğum belgesinde kayıtlı seyahat etmeyen diğer ebeveynin,  çocuğun diğer ebeveyni ile beraber 

Güney Afrika’ya giriş ve/veya çıkış yapabileceğine dair yeminli muvafakatnamesi ibraz edilmelidir. 

(iii) Tüm ebeveynlik hak ve sorumluluklarını veya yasal velayetini devreden mahkeme emri  ibraz edilmeli 

veya 

(iv) Doğum belgesinde kayıtlı ebeveynlerden birinin ölümü durumunda, vefat eden ebeveynin ölüm 

belgesi ibraz edilmelidir. 

(v) Seyahat etmeyen ebeveynin muvafakatname vermediği durumlarda, yasal olarak boşanmış çiftlerin 

de mahkeme emri ibraz etmeleri gerekmektedir.  

  

Her iki ebeveynin de vefat ettiği ve çocuğun bir akrabası veya anne/babasının başka bir yetişkin yakını ile 

beraber seyahat ettiği durumlarda, çocuğa refakat eden kişi çocuk ile beraber Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 

girdiğini veya Güney Afrika Cumhuriyeti’nden ayrıldığını Genel Müdürlüğe onaylatmalıdır. 

Açıklayıcı not: 

Muvafakatname tarihi seyahat tarihinden en fazla 3 ay öncesi olabilir. 

3. Biyolojik ebeveyni olmayan yetişkinlerle seyahat eden çocuklar 

Gerekenler: 

(i) Yetişkin çocuğun doğum belgesinin bir kopyasını ibraz etmelidir. 

(ii) Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin ilgili kişinin çocuk ile seyahat edebileceğine dair 

muvafakatnamesi ibraz edilmelidir. 

(iii) Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin kimlik doküman ya da pasaport kopyaları ile  

(iv) Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin iletişim bilgileri ibraz edilmelidir. 
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Her iki ebeveynin de vefat ettiği ve çocuğun bir akrabası veya anne/babasının başka bir yetişkin yakını ile 

beraber seyahat ettiği durumlarda, çocuğa refakat eden kişi çocuk ile beraber Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 

girdiğini veya Güney Afrika Cumhuriyeti’nden ayrıldığını Sınır Polisine onaylatmalıdır. 

4. Herhangi bir yetişkin ile beraber seyahat etmeyen çocuklar 

  

Gerekenler: 

(i) 18 yaşından küçük kişilerin Güney Afrika’ya giriş ve çıkışlarında seyahat edebilmesi için anne ve 

babanın veya tek olarak ya da yasal varisinin bir mektup veya açıklama sunması gerekmektedir. 

(ii) Eğer anne ve babanın biri bu belgeyi sunuyorsa, kendisinin tamamen vasilik hakkına sahip olduğunu 

gösteren mahkeme kararını da sunması  gerekmektedir. 

(iii) Güney Afrika’da çocuğun kalacağı yerin ve çocuğu karşılayacak yetişkinin ikamet adresini ve iletişim 

bilgilerini içeren bir mektup ibraz edilmelidir. 

(iv) Güney Afrika’da çocuğu alacak kişinin kimlik kartı veya geçerli pasaport ve vize veya kalıcı oturum izni 

kopyası ibraz edilmelidir. 

(v) Çocuğun ebeveynlerinin ya da yasal velisinin iletişim bilgileri ibraz edilmelidir. 

  

5. 2005 yılı Çocuk Yasasında tanımlanan özel bakım altında olan çocuklar 

Gerekenler: 

 Güney Afrika Cumhuriyeti’nden çıkış yapmadan önce, Çocuk Yasası’nın 169. Bölümünde öngörülen şekilde 

çocuğun ikamet ettiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alınan izin kâğıdının onaylı bir kopyası ibraz 

edilmelidir. 

  

GÜMRÜKTEN GEÇEBİLECEK ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİ 

• Kişibaşı 200 sigara ve 20 sigar 

• Kişibaşı 250g of sigara ya da pipo tütünü 

• Kişibaşı  50ml parfüm ve 250ml eau de toilette  

• Kişibaşı 2 litre şarap  

Kişibaşı ve 1 litre diğer alkollü içecekler 

  

  

2. İç hatlardaki kilo kısıtlamasını aşağıda bulabilirisiniz. 

Kısacası kişibaşı 1 parça valiz ve 20 kg sınırlaması var. 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour
http://www.goldenbaytour.com/


 GÜNEY AFRİKA SAFARİ TURU ROTASI 
Johannesburg (1) – Sun City (2) – Pilanesberg – Cape Town (3) 

THY : Johannesburg- Cape Town |  6 Gece 

V İ Z E S İ Z  

 4  Y I L D I Z L I  O T E L L E R  

         S e y a h a t  S a ğ l ı k  S i g o r t a s ı  B i z d e n ! !  

Bu program Golden Bay Tour ile BinRota Turizm ortak operasyonudur. 

Halaskargazi Caddesi, Şenkal Apartmanı, No:37, Kat:1, Harbiye-İstanbul 
Tel : 0850 202 39 39 Fax :  0212 232 13 09  Web :  www.goldenbaytour.com 

 1.797 Usd 
‘den itibaren 

/goldenbaytour 

Kuralları özetlemek gerekirse: 10 kiloluk 2 valiz fazla kiloya giriyor 

2 kişinin 30 kiloluk 1 parça valizi olması da fazla kiloya giriyor. 

  

Kulula Baggage Rules: 

o You are allowed a small hand bag or a slimline laptop bag (size and thickness specifically designed to 

carry a laptop and charger only)  

o plus one piece weighing up to 7kg as hand baggage. You also receive one free checked bag allowance 

weighing up to 20kg.  

o An additional bag weighing no more than 20kg will be allowed for sporting or musical equipment and 

these groups must be booked  

o through our Groups Department. Please note that this allowance does not apply to special sporting 

events such as the Cape Town Cycle Tour. 

o Any checked baggage in excess of 20kg will incur a Heavy Bag fee at the airport. Any baggage in 

excess of 32kg will not be accepted  

o at check-in and must be carried as cargo. An extra bag cost will apply online.  

o Any luggage havier than 20kg additional ZAR 300 will be charged at the Airport@ Kulula Counter. ZAR 

300 will not be charged for any luggage up to 20 kg 

  

SIKÇA SORULAN SORULAR & ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

KATILIM ŞARTI 
Bu gezimiz, en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Yeterli katılım sağlanamadığı 
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur başlangıcının 20 gün öncesidir. Katılım yetersizliği nedeniyle 
iptal edilen tur, acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

 

VİZE 

GÜNEY AFRİKA İÇİN 
Umumi Pasaport   Vize gerekli değil   
Yeşil Pasaport   Vize gerekli değil  
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli değil  
 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. 
*** Pasaportunuzda en az 5 boş sayfanın olması gerekmektedir. 
 
Vize gereken destinasyonlarda, vize başvurusu için acentenizin tarafınıza ileteceği “Vize İçin 
Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. 
 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribata uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret 
edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların 
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yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması 
gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
 

18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri 
ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak 
muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-
babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz. 

 

SAĞLIK 
Güney Afrika’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan açılacak şişe suyu 
tüketmenizi öneriyoruz. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 
İstanbul                   Johannesburg  9 saat 35 dakika 

Cape Town   İstanbul   10 saat 20 dakika 

 

OPSİYONEL TURLAR  
& 
ETKİNLİKLER 

Opsiyonel turlar ve Etkinlikler, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı 
ile düzenlenmekte olup, katılım zorunluluğu bulunmamaktadır. Yeterli sayı sağlanamadığı 
takdirde geziler yapılamamakta veya opsiyonel tur / etkinlik fiyatları, içerik, kullanılacak araç 
katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca opsiyonel turların / etkinliklerin 
günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin veya mekânın açık/kapalı olma 
durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. 

 

KONAKLAMA 

Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden 
fazla mesafede kullanılabilir.  
 
3 Kişilik odalar, otellerin uygunluğuna göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye sunulan 
yatak, standart yataklardan küçük olabilir. 3 kişilik odalar 1 büyük yatak ve 1 ilave yataktan 
oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan 
oluştukları için katılımcı 3. kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek 
sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.  
 
Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan ve fiyatlandırma bölümünde belirtilen yaş grubuna 
uyan tek (1) çocuk için geçerlidir. 
 
Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı 
kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, 
ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir menü ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis 
edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 

 

PARA BİRİMİ 
Güney Afrika’nın para birimi South African Rand’ıdır (ZAR). Yanınıza her iki para biriminden de 
alabilirsiniz ancak USD’nın 2000 yılı ve sonrası basılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde döviz 
büro-ları parayı daha düşük bir kurla bozmak istiyorlar. 

 

SAAT DİLİMİ Türkiye’den 1  saat geridedir .  
Türkiye’de saat 12.00 iken Güney Afrika’da 11.00’dır. 
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TELEFON KULLANIMI Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa 
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir. 

 

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR Yanınıza kolay giyip çıkarabileceğiniz mevsim sıcaklıklarına uygun (mont,kazak vb.) kıyafetler 
almanızı öneririz. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ Güney Afrika’da, genel anlamda Malezya ve Avrupa mutfağından esinlenerek kendilerine karma 
bir mutfak kültürü oluşturmuşlardır. Sofralarından taze sebze ve meyve eksik olmaz. 

 

ELEKTRİK Güney Afrika’da elektrik 220/230 volttur ve M tipi üçlü yuvarlak kalın prizler kullanılmaktadır. 
Prizlerin örnekleri http://www.iec.ch/worldplugs/typeM.htm sitesinden görülebilir. 

 

ALIŞVERİŞ 

Dünyanın en büyük altın madenlerinin bulunduğu ve en çok altın üreten ülkesi olan Güney 
Afrika’da, alışveriş için akla gelecek ilk ürün mücevherdir. Mücevher mağazalarında çok güzel ve 
özel tasarımlı takıları bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca pazarlarda yöre halkının yapmış olduğu 
heykeller, oyma işi tahta ürünler, el işi deri malzemeler ve cam yapımı ustaların ellerinden çıkan 
cam ürünlerini satın alabilirsiniz. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

Geçerli pasaportun olması ve/veya vize alınmış (vize gerekli destinasyon/pasaport için) olması, 
ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama 
yetkisi vardır. Bu durumdan Golden Bay Tour sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 
Golden Bay Tour, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne 
tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler 
değişebilir. Golden Bay Tour, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. 
Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 0-2 
yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler 
 
Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç 
içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en 
fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak 
üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin 
verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, 
keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu 
turların yapılamamasından Golden Bay Tour sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç 
girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir. 
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